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Resumo 

 

 

Actualmente, a marcação de pontos na vertente de combates em Taekwondo é ainda 

subjectiva pois é uma tarefa que cabe aos juízes do combate. Já existem sistemas que 

permitem a pontuação automática nas protecções mas ainda não foi desenvolvido um 

produto, aceitável ao nível da Federação do mundo de Taekwondo, que pontue 

automaticamente pontos à cabeça. 

Este trabalho aborda este problema usando módulos com sensores de inércia, 

microcontroladores e tecnologias wireless para comunicação no capacete dos atletas. O 

objectivo do algoritmo no microcontrolador, é minimizar a detecção dos falsos positivos e os 

falsos negativos. O trabalho tem a integração de vários dispositivos e módulos de 

comunicação, para comunicação com os módulos sensoriais, a estação base, o computador e 

dispositivos móveis compatíveis que se encontrem na área. 

 

 

Palavras-chaves: Taekwondo, 802.15.4, Bluetooth, acelerómetro, RFID. 
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Abstract 

 

 

Nowadays in Taekwondo combats the punctuation is still subjective because it is 

heavily dependent on judges of the match. There is in the market systems that allows the 

automatically detection of points in the chest protection but still there isn’t developed one 

product, accepted by the World Taekwondo Federation, that detects automatically points to 

the head gear. 

This work approaches this problem using inertial modules, microprocessors and 

wireless technologies for the communication on the head gear of the athletes. The objective of 

the algorithm in the microprocessor is to minimize the detection of false positives and false 

negatives. The work integrates several devices and modules of communication, for the 

communication between the sensorial modules, base station, computador and mobile devices 

compatible that are near. 

 

 

Keywords: Taekwondo, 802.15.4, Bluetooth, acelerómetro, RFID. 
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1. Introdução 

 

Após os jogos olímpicos de Atenas, no verão de 2004, o International Olympic 

committee (IOC) deixou uma mensagem muito clara à World Taekwondo Federation (WTF). A 

WTF teria que conseguir introduzir um sistema de pontuação que fosse claro e objectivo. Caso 

contrário, o Taewkondo como desporto olímpico poderia estar em perigo. Como tal a WTF ad-

hoc Reform Committee, que foi criada em Novembro de 2004 e concluiu as suas operações em 

Fevereiro de 2005, recomendou um protector electrónico que fosse altamente eficaz e 

preciso, de maneira a que o julgamento dos resultados dos torneios fosse mais objectivo e 

justo.  

De acordo com essa decisão, foi realizado um comité sobre protectores electrónicos 

em Julho de 2005 e foi organizada a primeira demonstração de protectores electrónicos. Esta 

demonstração atraiu três empresas: a LaJust, da Coreia, a ATM, da Austria e a Impact 

Measurement que juntou empresas da Coreia e Estados Unidos. 

Após a demonstração a WTF solicitou ao Instituto de desportos e ciência da Coreia 

(KISS- Korea Institute of Sports and Science) um relatório onde constassem as especificações 

base para os protectores electrónicos. 

Em 2006 houve uma segunda demonstração com quatro empresas: a LaJust, a Adidas 

com a tecnologia desenvolvida pela ATM, a True score que era a anterior Impact Measurement 

e a Daedo of Spain. Na avaliação feita pelo comité olímpico, após a segunda demonstração, os 

resultados revelaram que, dos quatro testes de requisitos mínimos, (calibração, impactos 

consecutivos, precisão do sensor ao impacto e diferenciação entre ponto válido e inválido) os 

protectores de corpo da LaJust ficaram aprovados a todos. Já a ATM e a Daedo falharam no 

último e a True Score falhou nos dois últimos testes. Em termos de demonstrações do sistema 

compreendendo corpo e cabeça nem a LaJust nem a Daedo (únicas a apresentar capacete com 

sensores) foram aprovados nos requisitos mínimos. 

Numa terceira demonstração em 2007 participaram apenas duas empresas: a Adidas e 

a Daedo internacional que incorporou a True Score. 

Nenhumas das soluções apresentadas até ao momento superaram os requisitos 

mínimos. Apenas a LaJust, no que diz respeito ao colete, passou nos requisitos mínimos e é a 

única reconhecida pela WTF. Hoje em dia apenas os produtos da LaJust e da Adidas são 

comercializados. As outras empresas ainda não desenvolveram um produto que esteja 

comercializado. 
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1.1. Definição do problema, motivação e objectivos 

Desde o anúncio do comité olímpico que se tenta desenvolver um sistema que seja 

aprovado em todos os requisitos impostos pela WTF. Já existem soluções para tornar o sistema 

mais claro e independente, como é o caso dos coletes electrónicos da LaJust e da Adidas, mas 

estas empresas ainda não conseguiram ultrapassar o problema, ao nível da marcação de 

pontos na cabeça.  

Como se verifica na Figura 1 a área de combate é constituída por um quadrado de 

8x8m e existem 3 a 4 juízes e um árbitro que coordena o combate, a validação de um ponto 

pelo método clássico, implica que 2 dos 3 ou 3 dos 4 juízes marquem ponto no período de 1 

segundo. Observa-se também que os atletas de taekwondo têm uma grande liberdade de 

movimentos e é portanto essencial que o sistema não os restrinja. 

 

Figura 1:Área de combate de Taekwondo. 

 

Pelas regras oficiais da WTF [10.] um ponto à cabeça só é válido se as técnicas 

permitidas forem executadas correctamente e com força sobre as áreas de pontuação legal. A 

área de pontuação legal da cara é toda a zona acima da clavícula (toda a cara e a parte de trás 
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da cabeça). As técnicas de pernas são as únicas permitidas. O problema na monitorização 

dessa área deve-se ao facto de o atleta ter liberdade de movimentos na cabeça e ao mesmo 

tempo não poder ter nenhum material que lhe dificulte tanto a respiração como a visão.  

Como se observa na Figura 2 as abordagens das empresas até ao momento, com 

sensores de pressão e fitas com sensores de contacto, não podem ser colocadas em prática.  

 

Figura 2:Capacete usado em competições de Taekwondo. 

 

 A solução para este problema passará por evitar a restrição de movimentos e detectar 

um impacto com uma técnica de pernas. A abordagem ao problema visa a utilização de 

sensores, nomeadamente acelerómetros, que em conjunto com um microcontrolador, 

detectam um impacto na cabeça, não impedindo assim o movimento do atleta. 

Este projecto surgiu inicialmente como uma curiosidade, mas ao investigar mais 

cuidadosamente a realidade internacional, verificou-se que esta área ainda não está 

totalmente desenvolvida e que as soluções apresentadas ainda possuem sérias limitações. 

Como estudante de electrónica considero este projecto não só desafiante como aliciante. 

Como praticante da modalidade, não posso deixar de qualificar este projecto como importante 

para o futuro da mesma. 

Os objectivos delineados pelas regras são claros: o sistema deverá autonomamente ser 

capaz de minimizar os falsos positivos e os falsos negativos nos golpes à cabeça. O sistema 

permite oferecer alguma adaptabilidade, pelo que permite a utilização de bluetooth ou USB 

para a ligação para o computador, bem como a adaptação, uma possível adaptação, a sistemas 

de pontuação já existentes no mercado que usem Bluetooth, como é o caso da Adidas [2].  
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De forma a não restringir o movimento dos atletas e ao mesmo tempo permitir 

flexibilidade na disposição dos aparelhos nos torneios, o módulo no capacete, terá um rádio 

802.15.4. O capacete ainda terá um módulo com um sensor de inércia, nomeadamente um 

acelerómetro e uma unidade de processamento. A unidade no capacete comunica com a 

estação base que possui um rádio 802.15.4. Além do rádio 802.15.4, contém também USB e 

bluetooth para a comunicação com o computador. O módulo no capacete terá que ser capaz 

de diferenciar entre um ponto válido e um inválido. 

Esta é a distinção entre um ponto válido e qualquer outro movimento que provoque 

um movimento de grande aceleração na cabeça do lutador.  

Na Tabela 1 estão os componentes a desenvolver e uma breve especificação do 

pretendido. 

Tabela 1: Breve especificação. 

 Protocolos Processamento Sensores Bateria 

Capacete 802.15.4 Sim Sim Sim 

Estação central 
802.15.4, Bluetooth, 

USB 
Sim Não Não 

 

Este projecto visa a utilização de vários dispositivos integrados. É o caso dos 

acelerómetros em conjunto com a unidade de processamento e o rádio 802.15.4 e a estação 

base, que integra Bluetooth com USB e o 802.15.4 além de uma unidade de processamento 

que descodifica os sinais enviados e recebidos pelo computador.  

 

1.2. Organização 

 

Este relatório é constituído por sete capítulos: o capítulo seguinte descreve o estado 

da arte, dos produtos já desenvolvidos nesta área. No terceiro capítulo, alguns trabalhos 

relacionados com a área da detecção de movimentos motores do corpo humano. No quarto 

capítulo, descreve-se uma avaliação dos objectivos e das especificações do trabalho e 

descreve-se uma visão da arquitectura proposta para solucionar o problema. No quinto, 

encontra-se o sistema do Capacete e o sistema do computador, onde se descriminam os 

componentes usados e se justificam as escolhas do hardware. No sexto, descrevem-se as 

metodologias usadas para a construção dos algoritmos usados no sistema e os resultados e 

validação dos objectivos esperados. Por fim temos o capítulo das conclusões e críticas, 

seguidas do trabalho futuro e uma lista de referências.  
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2. Estado da Arte 

 

2.1. Produtos Comerciais 

Actualmente nas competições de Taekwondo, existem vários sistemas de pontuação 

que se encaixam em duas categorias, suporte electrónico com fios e sem fios. 

2.1.1. Suporte electrónico com fios 

 

Existem algumas empresas que possuem sistemas para pontuação em competições de 

Taekwondo. Todas têm uma particularidade, os comandos estão ligados à estação base 

através de cabos e contêm um software próprio. Em todos os sistemas, o software contém o 

algoritmo de decisão dos pontos marcados através dos sinais recebidos pelos comandos dos 4 

juízes e uma interface gráfica para o utilizador e para a demonstração do resultado ao público. 

Temos como exemplo, o seguinte produto: 

 

TK Pulse [1.] 

Este sistema é reconhecido pela WTF, o software incluído é de muito fácil utilização e, 

a relação preço/qualidade faz com que seja dos produtos mais comercializados. Actualmente é 

também utilizado em competições em Portugal, pela Federação Portuguesa de Taekwondo. O 

hardware é constituído por dois comandos para cada juíz, conectados a uma estação base, que 

comunica por USB para o computador de controlo. No computador de controlo existe uma 

saída VGA, que pode ser usada para um monitor ou uma tabela de resultados para o público, e 

avisos sonoros por umas colunas exteriores. O software contém um algoritmo de decisão e 

uma interface gráfica para o utilizador e para o público. Possui também um software de gestão 

de campeonatos. 
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Figura 3:Diagrama do sistema TK Pulse. 

É um produto da MSL, companhia espanhola e é comercializado em quase todo o 

mundo, sendo usado na maioria dos campeonatos.  

 

Figura 4:Comandos da TK Pulse à direita e a serem usados à esquerda. 

 

Existem outros sistemas de pontuação, em muito parecidos com o anterior, que não 

têm nenhuma particularidade em especial. Em alguns casos são construídos por um conjunto 

de indivíduos que não pertencem a nenhuma empresa. Como o anterior também possuem 

comandos e cabos para uma estação base, ligada por USB (alguns ainda usam comunicação 

serie) para o computador e saída para um monitor por VGA acompanhados do software para a 

utilização do sistema. A diferença principal consiste no design e na simplicidade do software 

que não inclui nenhuma particularidade em especial. 
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Eis alguns exemplos de sistemas. 

 

Figura 5:Sistema completo à esquerda e Comandos usados numa competição asiática em 2006, à 
direita. 

 

Estes produtos têm a desvantagem de possuírem cabos muito compridos para 

transmissão de dados para o computador. Isto implica uma ineficiência a nível de manutenção 

e colocação no campo. Com o crescente desenvolvimento das tecnologias wireless estes 

produtos tornam-se obsoletos nos dias de hoje para além de não possuírem a capacidade de 

decisão autónoma que a federação quer introduzir no mundo desportivo do taekwondo. 

  

Figura 6:Outro exemplo de um sistema completo. 
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2.1.2. Suporte electrónico sem fios 

 

Nesta categoria encontramos a Adidas [2.]com comandos wireless denominados de 

ESM (Electronic Scoring Machine) que trabalham em conjunto com o EBP (Electronic Body 

Protector). Estes comandos funcionam com base na tecnologia Bluetooth e comunicam 

directamente com um computador que possua Bluetooth e o software que acompanha o ESM.  

Como referido anteriormente, estes comandos funcionam em conjunto com o EBP. O 

EBP é das mais recentes tecnologias wireless utilizadas nas competições de Taekwondo. 

Consiste num colete com uma malha de sensores de pressão que envia a informação relativa a 

um impacto, por bluetooth, para o computador. Têm a particularidade de marcar os pontos 

automaticamente se o valor do impacto ultrapassar um limite previamente definido para cada 

categoria de peso. Tem uma limitação, é susceptível a golpes sem técnica que sejam aplicados 

com força suficiente, como uma cotovelada e, como tal, falha na detecção de técnicas 

permitidas. Ainda assim, esta tecnologia permite que os árbitros se concentrem mais nos 

embates na cabeça e algum ponto mal marcado ao colete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

  A companhia LaJust [3.] também possui coletes com sensores de pressão que 

comunicam via wireless, para um adaptador que transfere os sinais para o computador, com 

uma tecnologia wireless desenvolvida pela AMEST e que é menos susceptível a interferências, 

tanto de aparelhos exteriores, como à utilização de vários competidores ao mesmo tempo, 

permitindo o decorrer de múltiplos combates num torneio sem o risco de interferência. 

 Para além dos coletes é a única companhia que possui um capacete para marcação de 

pontos à cabeça. Este capacete funciona com sensores que detectam um impacto quando em 

contacto com uma malha específica, que se encontra nas protecções do pé. Possui a mesma 

malha nas luvas para detectar pontos ao colete. É esta malha que melhora substancialmente 

este produto em relação ao EBP da Adidas. O colete não é susceptível a qualquer outro tipo de 

Figura 7:Comandos ESM e coletes EBP. 
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embate que não as zonas permitidas dos pés e das mãos, tal como, joelhadas, quedas, 

cotoveladas e choques corpo a corpo. 

 

Figura 8:sistema da LaJust. 

Estes dois produtos já se aproximam bastante do pretendido pela Federação de 

Taekwondo, mas continuam a necessitar dos juízes para a decisão dos pontos à cabeça. Como 

nenhum dos produtos tem um sistema de detecção aceitável pela Federação à zona da cabeça, 

essa falha ainda se encontra por preencher. Neste momento está em curso o desenvolvimento 

de um novo produto da Daedo que usa um sistema semelhante ao da LaJust com sensores nas 

luvas e meias protectoras. Um sistema de colete e capacete wireless directamente para o 

computador [4.][5.]. 

Tabela 2: Breve revisão dos aspectos principais dos produtos comerciais. Testes relativos à avaliação em 
Março de 2006 realizados pela KISS. 

 TK Pulse 
Ring 

Master 

Precision 
Score 
[15.] 

TKD 
Proscore 
Sparring 

[14.] 

Adidas LaJust Daedo 

Protocolo - - - - Bluetooth Próprio Próprio 

Comandos 
Cabo 
22m 

Cabo 
22m 

Cabo 
18m 

Cabo 
Não 

disponível 
Wireless - - 

Sensores - - - - 
Sensores 
pressão 

Sensores 
pressão e 
contacto 

Não 
disponível 

Bateria 
Ligado a 
corrente 

Ligado a 
corrente 

Ligado a 
corrente 

Ligado a 
corrente 

Bateria 
recarregável  

>24h 

Pilhas 
AAA 

Não 
disponível 

Preços 
1490€ 
pack 

completo 

565€ 
pack 4 

kits juízes 

350€ 
Pack 4 

kits juízes 

1560€ 
Pack 4 

kits juízes 

460€ Cada 
colete 
320€ 

Sistema 

480€ 
Cada 
colete 
460€ 

Sistema 

Não 
disponível 

Ligação ao 
computador 

USB ou 
Ps/2 

USB 
Portas 

paralelas 
USB Bluetooth 

Não 
disponível 

Não 
disponível 

Testes 
Colete 

- - - - 
Falhou teste 

4
1
 

Passou 
Falhou 
teste 4

1
 

Testes 
Cabeça 

- - - - Não possui  
Não 

passou 
Não 

passou 

                                                             
1
 Testes 1) Calibração, 2) Impactos consecutivos, 3) Precisão do sensor ao impacto,  

4) Diferenciação entre ponto valido e inválido 
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3. Trabalhos relacionados 

Para além dos produtos comerciais, estudaram-se alguns trabalhos relacionados com a 

detecção automática dos movimentos do corpo humano e tecnologia que RFID para uma 

solução complementar. No fim do capítulo tem-se uma discussão entre os produtos comerciais 

e os trabalhos estudados.   

 

3.1.  A System for Real-Time Gesture Recognition and Classification of 

Coordinated Motion 

 

Este trabalho [6.] descreve e implementa, o uso de um módulo com sensores de 

movimento com 6 eixos de liberdade com wireless, num sistema para ser usado por múltiplos 

utilizadores com detecção de gestos e movimentos em tempo real. 

O módulo de sensores faz uso de um conjunto de acelerómetros e giroscópios [13.]] 

que permitem uma leitura com 6 eixos de movimento. O autor usou sensores baseando-se no 

consumo de corrente, largura de banda, sensibilidade, número de bits com informação e 

tamanho. Neste caso específico o autor desejava detectar todos os movimentos possíveis do 

corpo ou seja, pretendia processar informação a um nível mais geral, pelo que escolheu 

sensores com sensibilidades variadas.  

Este trabalho conseguiu demonstrar a detecção e reconhecimento de alguns 

movimentos do corpo humano, com base no processamento dos sinais obtidos pelos módulos 

de sensores de inércia. Em relação ao projecto da tese, este trabalho permite perceber que é 

possível detectar um movimento da cabeça do atleta sendo possível distinguir entre um 

movimento contínuo do corpo humano ou um movimento abrupto de um impacto, utilizando 

apenas sensores de inércia. A transmissão de dados também é suficientemente rápida para 

permitir um combate em tempo real e, como é wireless, não restringe o movimento dos 

atletas. 

3.2. Accelerometer Based Real-Time Gesture Recognition 

 

O autor deste trabalho [7.] implementa o reconhecimento de movimentos de mão 

através, exclusivamente, de um acelerómetro de 3 eixos. 

Através de um telemóvel com um acelerómetro de 3 eixos, acessíveis através do 

ambiente java, capturava os dados e em tempo real enviava através de bluetooth para um 

computador que os processava, baixando desta forma o consumo de bateria do telemóvel. 



13 
 

Em seguida, os gestos eram reconhecidos no computador, guardando cada gesto 

inicialmente como um padrão, o que o autor considerou ser o “teaching”, fazendo com que os 

gestos seguintes similares correspondessem a determinada acção. Quantos mais exemplos de 

“teaching” são fornecidos ao computador, maior é a precisão do algoritmo. 

Se nos basearmos apenas em acelerómetros de 3 eixos é possível obter uma boa 

precisão do gesto efectuado. Com este trabalho podemos perceber que, para movimentos 

restritos do corpo humano não é necessário um conjunto de sensores com sensibilidades 

variadas de 6 eixos. Apenas com 3 eixos é possível a distinção dos movimentos. 

 

3.3. A Compact, High-Speed, Wearable Sensor Network for Biomotion 

Capture and Interactive Media 

 

Neste artigo [8.] é projectado um sistema que permite processar o movimento de 

múltiplos pontos no corpo humano com alta resolução.  

Em termos de hardware, usa um módulo de sensores semelhante ao projectado em 

3.1 a que chamam IMU (Inertial Measurement Unit), o qual é constituído por um conjunto de 

sensores MEMS (MicroElectroMechanical Systems) de acelerómetros e giroscópios. MEMS é a 

tecnologia de aparelhos de dimensões muito reduzidas a trabalhar com electricidade. Este 

módulo permite detectar e reconhecer uma grande gama de movimentos. Para o cenário de 

teste do projecto dança interactiva, era um ponto essencial. 

Com foco no cenário de teste da dança interactiva, os autores demonstraram que é 

possível a recolha em tempo real de vários módulos sem perder a resolução, o que permite ter 

uma análise rápida dos dados dos dançarinos e portanto ter um feedback significativo. 

 Em relação ao trabalho a realizar na tese, com base neste artigo, verifica-se que o 

processamento em cada módulo de sensores é o mais adequado, permitindo uma maior 

poupança de bateria em termos de controlo das emissões rádio e uma repartição pelos vários 

módulos do processamento dos algoritmos que indicam se foi considerado ponto, evitando um 

processamento maior na estação base. 

 

3.4. RFID 

No século XIX, surgiram os primeiros estudos das ondas electromagnéticas, que se 

utilizam na transmissão RFID. No século XX, inventou-se o radar, que usa a reflexão das ondas 

de rádio. Estas duas tecnologias convergiram e permitiram o aparecimento do precursor do 

RFID actual. Um sistema amplamente usado na 2ª Guerra Mundial, que servia para distinguir 
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os seus aviões de aeronaves inimigas, denominado de Identification Friend-or-Foe (IFF). Só nos 

anos 80 é que se tornou possível a implementação para fins comerciais. 

O RFID [20.] é uma tecnologia que se insere nos procedimentos designados por 

Automatic Identification and Data Capture (AIDC ou Auto-ID), estes sistemas têm como 

propósito identificar objectos automaticamente, recolher dados sobre os mesmos e introduzi-

los em sistemas informáticos sem intervenção humana. 

Um sistema RFID é constituído tipicamente por três elementos principais: leitor, 

antena de transmissão e tag (também designado por etiqueta ou transponder). O leitor e a 

antena são responsáveis pela transmissão do sinal que interroga as etiquetas, estas estão 

incorporadas nos objectos a identificar e contêm informação sobre o mesmo. É também 

necessário um host para armazenamento e processamento dos dados provenientes do leitor. 

A tag é o dispositivo que identifica o objecto e tem a capacidade de enviar a 

informação que armazena ao leitor. Existem três tipos diferentes, as passivas, as activas e as 

semi-activas. Todas são constituídas por um microchip e uma antena, mas as activas e 

semiactivas têm também uma bateria interna de modo a fornecer energia continuamente ao 

circuito integrado, para o processamento dos dados e envio da resposta. As etiquetas passivas, 

uma vez que não têm fonte de energia própria, utilizam um sistema de comunicação 

denominado por backscatter que consiste em receber o sinal emitido pelo leitor, convertê-lo 

em corrente eléctrica para alimentar o circuito integrado e posteriormente enviar a 

informação guardada para o leitor. Por este motivo, os sistemas passivos requerem que o 

leitor transmita continuamente e com uma potência mais elevada pois as etiquetas só são 

activadas quando entram na sua área de cobertura. 

Os equipamentos RFID são classificados como sistemas de rádio frequência pois 

radiam ondas electromagnéticas, como tal têm faixas de frequência específicas para transmitir 

sem interferir com outros sistemas como o GSM ou televisão. Na Tabela 3 encontramos as 

várias frequências. 
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Tabela 3: Frequências Standard do RFID 

 
LF 

(Low Frequency) 

HF 

(High 

Frequency) 

UHF 

(Ultra High 

Frequency) 

Microwave 

Frequência 

típica 
<135KHz 13.56MHz 

433MHz (1), 860-

960MHz (2) 
2.45GHz 

Alcance Até 0,5m Até 1m 
Mais de 15m (1), 

Até 3~4m (2) 

1~2m passivos 

Até 100m activos 

Comunicação 
Acoplamento 

indutivo 

Acoplamento 

indutivo 
Backscatter Backscatter 

Características 

Transferência de 
dados a 1 kbit/s, 

não permite 
leitura 

simultânea 
penetração em 
água e metal 

Transferência de 
dados a 25 

kbit/s, leitura 
simultânea até 

50 itens 

(1) Tag activa, 
(2) Leitura 

simultânea superior 
a 100 itens 

Transferência de 
dados a 30 kbit/s, 

incapaz de 
penetrar água e 

meta 

Transferência de 
dados até 100 

kbit/s, incapaz de 
penetrar água e 

metal 

Aplicações 

Imobilizador de 
carros, 

identificação 
animal 

Controlo de 
acessos, Smart 

cards 

Seguimento de 
itens, controlo de 

inventários 

Pagamento de 
portagens, 

localização em 
tempo real 

 

 

3.5. Discussão  

 

No capítulo anterior, do estado da arte, em que foram apresentados alguns produtos 

comerciais, os primeiros produtos (secção 2.1.1) que ainda operam pelo método clássico, têm 

a desvantagem de possuírem cabos desde a estação base até aos comandos, o que implica 

uma ineficiência tanto a nível de manutenção dos cabos como a nível de montagem de sistema 

no campo. Este sistema é subjectivo, pois a pontuação baseia-se na avaliação dos juízes. Este 

método depende dos olhos e reflexos humanos, pelo que, se existir um conjunto de golpes 

simultâneos algum poderá não ser considerado. A única vantagem destes sistemas é o facto de 

a informação dos pontos seguir por uma linha fechada sem existir a possibilidade de alteração 

dos mesmos e de ser alimentada directamente pela rede eléctrica, pelo que, a duração não era 

uma preocupação.  

Em relação aos segundos produtos (secção 2.1.2), já operavam de forma a tentar 

superar o problema de ser um sistema claro e objectivo. A Adidas com a tecnologia da ATM 

criou coletes electrónicos com sensores de pressão que enviavam os dados para o computador 

por Bluetooth em unidades de Joule. Tinham ainda comandos comunicando com o 
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computador por Bluetooth para colmatar a falta de um sistema autónomo para a área da 

cabeça. Este sistema já torna a pontuação mais clara. Deste modo, os juízes apenas se 

concentram na área da cabeça. Pontos à cabeça são mais raros e, como tal, os juízes não 

sofrem tanta pressão porque não necessitam de estar tão concentrados, o que permite um 

menor cansaço e maior alívio para os mesmos. Este sistema continua a ter desvantagens, o 

facto de os pontos ao colete serem marcados exclusivamente através de sensores de pressão 

implica, para cada classe de peso, que o limite de pressão, que indica se o ponto é válido ou 

não, utilizado no algoritmo destes produtos, tenha que ser alterado. Ainda assim existe a 

possibilidade da marcação de um ponto não válido, isto é, se existir um impacto provocado por 

um cotovelo, joelhada ou qualquer outro ponto do corpo, com força suficiente para passar o 

limite e que não seja uma técnica permitida.  

Em relação à cabeça, apesar de ser mais raro, a marcação de pontos continua a 

depender da capacidade humana o que a torna pouco clara e susceptível a erros. 

A LaJust com o seu sistema conseguiu evitar estas últimas desvantagens da Adidas, 

adicionando uma fita de sensores nas luvas e meias dos atletas, evitando pontos inválidos em 

outras partes do corpo. Substituiu os comandos pela introdução do capacete electrónico com 

os mesmos princípios do colete, isto é, apenas em contacto com as fitas e com sensores de 

pressão é que o ponto é válido. Não foi aceite pela WTF pelo facto de não cobrir toda a zona 

de marcação de pontos da área da cabeça, portanto a abordagem ao problema passa por 

distinguir os movimentos da cabeça, sem restrição de movimentos e não cobrir toda a face do 

atleta.  

Os trabalhos apresentados neste capítulo 3, demonstraram que tal é possível através 

de sensores de inércia. No trabalho 3.1 e 3.3, verifica-se que com sensores de inércia com 6 

eixos de liberdade, é possível reconhecer e detectar uma variada gama de movimentos e 

enviar a informação em tempo real para um computador para que possa processar a 

informação. No trabalho 3.2, já se consegue perceber que apenas 3 eixos de liberdade são 

suficientes se os movimentos que se pretendem reconhecer são mais restritos, como é o caso 

do trabalho em questão. Com apenas 3 eixos é possível a utilização de menos sensores e como 

tal, menos processamento e consumo de energia, que se traduz em maior duração da bateria. 

O trabalho 3.3 foi importante para perceber que o processamento distribuído tem a 

vantagem de permitir sinais assíncronos e simultâneos, eliminando a necessidade de um 

processamento mais complexo. Este factor é relevante, se existir o caso em que a aplicação 

consuma muito tempo e processamento, podendo assim diminuir o tempo de execução total. 

Por fim a tecnologia RFID é referida para funcionar como sensor de proximidade dos 

pés do atleta ao capacete. Usando a frequência de HF e umas tags passivas é possível 
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determinar se a etiqueta se encontra dentro do curto alcance do leitor e consecutivamente se 

os pés estão no alcance do capacete, quando o algoritmo detectar uma grande aceleração. 

Desta forma é possível determinar se os golpes efectuados à protecção da cabeça são técnicas 

de pernas e não qualquer outro impacto provocado por outra parte do corpo. Por esta via 

espera-se reduzir significativamente os falsos positivos. 
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4. Arquitectura 

 

De seguida consideramos os pontos essenciais a serem seguidos no decorrer do 

projecto e posteriormente a arquitectura sugerida para abordar o problema. 

4.1. Requisitos 

 

Facilidade na utilização 

O sistema vai ser utilizado por pessoas dos dois géneros, de várias alturas, pesos e 

idades. Deverá ser fácil de ajustar para os vários graus de força. O sistema deve possuir uma 

interface simplificada. 

Exactidão 

No combate, os pontos para além de poderem ser sucessivos, podem ser simultâneos. 

É portanto essencial que o sistema consiga interpretar toda a informação e processá-la em 

tempo real, isto é, considerando a dificuldade em atingir o atleta na cabeça e atendendo a 

velocidade média dos golpes na prática do Taekwondo, deve ser possível a detecção de 

impactos na cabeça com um intervalo mínimo de meio segundo. Os sensores têm também que 

ser calibrados para que se possa ser ajustado consoante as características dos competidores. 

Robustez da Rede 

 A rede wireless tem que ser capaz de tratar todos os dados transmitidos em tempo 

real e assincronamente. Tem que ser capaz de resistir à interferência rádio e interferência 

entre cada módulo. 

Robustez física 

O sistema tem que suportar um ambiente muito hostil e violento. Os módulos 

envolvidos directamente no combate têm que suportar golpes violentos, suor, água e bebidas 

desportivas. 
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4.2. Arquitectura proposta  

 

O cenário de teste para este trabalho é específico. O trabalho vai ser aplicado num 

combate de Taekwondo. Como foi indicado anteriormente na Figura 1, trata-se de um 

quadrado de 8x8m, um ambiente hostil, em que os módulos podem ser sujeitos a golpes 

violentos e à humidade. A arquitectura proposta para abordar o problema consiste em duas 

placas diferentes, sendo elas: 

• Placa da estação base. 

• Placa do capacete. 

Estes módulos comunicam entre si através do protocolo IEEE 802.15.4. Em 

comparação com outros protocolos MAC (Medium Access Control), este protocolo permite a 

utilização de um maior número de rádios a funcionar simultaneamente e um baixo consumo 

de energia, o que prolonga a vida da bateria de cada módulo. Tem uma taxa de transmissão de 

dados mais baixa, mas relativamente à aplicação é suficiente, visto serem poucos os dados a 

transmitir. 

 

Tabela 4: Comparação das redes MAC, retirada da ZigBee Aliance[11.]. 

Standard 
802.15.4 

(ZigBee) 

GSM/GPRS 

CDMA/1xRTT 

Wi-Fi 

(802.11b) 

Bluetooth 

(802.15.1) 

Aplicações 
Monitorização e 

controlo 

Voz e 

informação 

Web, Email, 

Video 

Substituição dos 

cabos 

Recursos 4KB-32KB 16MB+ 1MB+ 250KB+ 

Vida da bateria 

(dias) 
100-1000+ 1-7 0.5-5 1-7 

Tamanho da rede Ilimitada 1 32 7 

Taxa de 

transmissão 

(KB/s) 

20-250 64-128+ 11000+ 720 

Alcance (metros) 1-100+ 1000+ 1-100 1-10+ 

Pontos de 

sucesso 

Segurança, 

consumo, custo 

Alcance, 

qualidade 

Rapidez, 

flexibilidade 

Custo, 

conveniência 
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 Figura 9: Possível cenário Real. 

Na  Figura 9, encontra-se uma possível disposição do sistema num cenário real de 

combate. Pode-se também observar que com o sistema activo os três juízes que se encontram 

de cada lado da área de combate deixam de ser necessários. Também, é possível ter-se uma 

melhor percepção da localização de cada módulo num cenário real. 

Na  Figura 9, pode-se observar a placa da estação base, nas proximidades do 

computador, que pode ser ligada ao mesmo, através de Bluetooth ou USB conforme se 

pretenda. A comunicação Bluetooth tem ainda o propósito de poder ser integrado com os 

produtos comerciais, referidos no capítulo 2, tal como os coletes da Adidas que comunicam 

com o computador em Bluetooth. A placa da estação base, tem também um rádio com o 

802.15.4, que comunica com as placas do capacete, que também possuem um rádio com o 

802.15.4. Esta comunicação, serve essencialmente, para transmitir a imformação da 

pontuação, depois do microcontrolador ter processado os dados do acelerómetro com o 

algoritmo. As placas no capacete, além do rádio 802.15.4 e o acelerómetro, que é o principal 

sensor para a detecção de pontos e têm o leitor e emissor de RFID para a detecção das 

etiquetas que estão colocadas nos pés dos atletas. Servem como método auxiliar ao sistema, 

funcionando como sensor de proximidade, quando os pés estão junto à cabeça, indicando que 

foram os pés a provocar o impacto e não outro factor.  

  



21 
 

 

 

Figura 10:Esquema das ligações. 

Observa-se na Figura 10 um esquema das ligações da arquitectura proposta na página 

anterior, tornando mais claro os modos como interagem os diferentes componentes da 

arquitectura. 

 

4.3. Validação do acelerómetro 

 

Nas secções 3.1 e 3.2 do capítulo Trabalhos relacionados, apresentaram-se trabalhos 

que comprovam o acelerómetro como sensor de movimento, capaz de reconhecer e distinguir 

gestos e movimentos. Assim sendo, seleccionou-se o acelerómetro para detectar e distinguir, 

entre os movimentos do corpo e os golpes sofridos no capacete do atleta. Antes de prosseguir 

com a solução de usar o acelerómetro, decidiu-se confirmar que este sensor, por si só, seria 

suficiente para diferenciar um movimento do corpo e um impacto provocado por um golpe. De 

forma a verificar se esta solução era exequível e válida, utilizou-se um kit de desenvolvimento 

da Sun, os “SunSpot”[9.], que inclui, um transmissor rádio e um acelerómetro de 3 eixos, entre 

outros sensores, este comunica com uma basestation. Com este kit é possível colocar um 

sunspot no capacete e receber os dados na basestation ligada ao computador. 

Utilizando este esquema, foi possível obter resultados que ajudam a perceber e 

esclarecer, como é possível, com o acelerómetro, distinguir movimentos na cabeça. Estes 

resultados foram retirados com a ajuda de um atleta de Taekwondo da APIST, escola de 

Taekwondo do IST, campus Taguspark, num ambiente controlado. 



Esta experiência permite demonstrar que a 

sensor de inércia é exequível, do ponto de vista de tornar possível

através de algum processamento de dados. 

A Figura 11 divide-se em duas zonas distintas, dos 0 aos 9 segu

até ao instante final. A 1ª zona corresponde, apenas, a movimentos do atleta sem este sofrer 

impactos. Até aos 3 segundos, apenas se registam as acelerações do atleta, com este 

movendo-se de uma forma controlada, ao longo da área de c

até aos 9, o atleta tenta se mover com a maior aceleração possível. A 2ª zona corresponde a 

movimentos do atleta com este a sofrer impactos. Foram registados 5 impactos, de forma 

controlada e com a força necessária, para que

 

Figura 11:Módulo da Aceleração dos 3 eixos tendo como unidade de medida a gravidade.

A aceleração na figura é o módulo das acelerações dos três

 

|

Observando o gráfico com o

e determinar quais os movimentos naturais do corpo e quais os movimentos possíveis de 

marcação de pontos. Pode verificar

do sinal é possível estabelecer

invalidação de outros movimentos.

Conclui-se que o movimento natural do corpo

aceleração, é sempre um movimento mais contí

impacto, o qual se pode verifica

foram assinalados. Mais adiante

e resultados obtidos com o acelerómetro
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ncia permite demonstrar que a utilização de um acelerómetro como 

sensor de inércia é exequível, do ponto de vista de tornar possível a detecção de pontos,

algum processamento de dados.  

se em duas zonas distintas, dos 0 aos 9 segundos e dos 9 segundos 

até ao instante final. A 1ª zona corresponde, apenas, a movimentos do atleta sem este sofrer 

impactos. Até aos 3 segundos, apenas se registam as acelerações do atleta, com este 

se de uma forma controlada, ao longo da área de combate. A partir dos 3 segundos 

até aos 9, o atleta tenta se mover com a maior aceleração possível. A 2ª zona corresponde a 

movimentos do atleta com este a sofrer impactos. Foram registados 5 impactos, de forma 

controlada e com a força necessária, para que fossem considerados pontos válidos. 

Módulo da Aceleração dos 3 eixos tendo como unidade de medida a gravidade.

é o módulo das acelerações dos três eixos segundo a fórmula (1).

|�| � ���� � ��� � �	�  (1). 

ervando o gráfico com o módulo de aceleração dos três eixos, podemos distinguir 

e determinar quais os movimentos naturais do corpo e quais os movimentos possíveis de 

verificar-se no gráfico que através de uma análise, da característica 

estabelecer, de uma forma mais precisa, a marcação de pontos e a 

invalidação de outros movimentos. 

se que o movimento natural do corpo, mesmo que atingindo altos limites de 

é sempre um movimento mais contínuo e menos instantâneo, ao contrá

verificar no início do gráfico e nos vários golpes controla

diante, será apresentada uma descrição mais aprofundada 

o acelerómetro e os algoritmos desenvolvidos. Algoritmos esses, que 

utilização de um acelerómetro como 

a detecção de pontos, 

ndos e dos 9 segundos 

até ao instante final. A 1ª zona corresponde, apenas, a movimentos do atleta sem este sofrer 

impactos. Até aos 3 segundos, apenas se registam as acelerações do atleta, com este 

ombate. A partir dos 3 segundos 

até aos 9, o atleta tenta se mover com a maior aceleração possível. A 2ª zona corresponde a 

movimentos do atleta com este a sofrer impactos. Foram registados 5 impactos, de forma 

 

 

Módulo da Aceleração dos 3 eixos tendo como unidade de medida a gravidade. 

eixos segundo a fórmula (1). 

eixos, podemos distinguir 

e determinar quais os movimentos naturais do corpo e quais os movimentos possíveis de 

característica 

a marcação de pontos e a 

os limites de 

o e menos instantâneo, ao contrário de um 

cio do gráfico e nos vários golpes controlados que 

uma descrição mais aprofundada dos testes 

. Algoritmos esses, que 
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analisam automaticamente a característica de cada eixo, dos dados recebidos, permitindo 

detectar um ponto válido. 

 

4.4. Placa da estação base 

 

Esta placa protótipo é constituída por um microcontrolador e três módulos de 

comunicação, 802.15.4, Bluetooth e USB. O microcontrolador tem a responsabilidade de 

processar os dados provenientes da placa do capacete. Em seguida deve enviar esses dados 

para o computador através da comunicação estabelecida com o computador, entre o USB e 

Bluetooth. 

A opção de integrar um módulo de USB serve para tornar o sistema flexível e permitir 

a integração com os computadores que não possuem interface Bluetooth, serve também como 

uma hipótese para alimentar o módulo. O Bluetooth, como se referiu, para uma possível 

integração com produtos já desenvolvidos, como é o caso dos coletes da Adidas que 

comunicam com base no protocolo do Bluetooth. Pode, também, substituir o USB se o 

computador de controlo possuir esse modo de comunicação e o utilizador preferir essa 

tecnologia sem fios. 

Esta placa encontra-se fora da zona de combate, pelo que não necessita de ter um 

grau de robustez elevado. 

 

Figura 12:Diagrama de blocos da placa do computador 

Na Figura 12 ilustram-se os principais componentes da placa através do diagrama de 

blocos. No diagrama podemos ver os principais blocos já referidos e qual o tipo de interfaces 

de comunicação dos vários blocos. 
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4.5. Placa do capacete 

 

Esta placa protótipo contém um microcontrolador, um acelerómetro, um leitor de 

RFID e um rádio com o 802.15.4. 

O microcontrolador tem que tratar os dados recebidos pelo acelerómetro e pelo leitor 

RFID e determinar se foi efectuado um ponto válido. Nesse caso deve enviar a informação à 

estação base, caso contrário, continua a tratar os dados recebidos.  

O acelerómetro serve para medir as acelerações no capacete. Desta forma é possível 

determinar quando existiu um impacto no capacete, através de uma análise aos dados 

recebidos, como se verifica no gráfico apresentado anteriormente. Como os impactos podem 

vir de qualquer direcção, é necessária a capacidade de medir acelerações em três direcções. 

 

Figura 13:Diagrama de blocos do capacete. 

Na Figura 13, pode-se ter uma percepção dos principais blocos da placa. O Leitor de 

RFID é, como foi indicado, uma solução auxiliar ao algoritmo que determina se os impactos são 

considerados válidos ou inválidos. Identicamente à solução da LaJust, vão ser colocadas nos 

pés de cada atleta umas etiquetas RFID passivas que comunicam com o leitor quando estão 

dentro do alcance deste último. Foi escolhida esta tecnologia pois é de baixo custo e as 

etiquetas são passivas, sem necessidade de bateria, e fáceis de colocar. Dependendo da 

frequência de trabalho temos vários alcances para cada leitor. Ao existir um impacto que seja 

detectado pelo algoritmo como possível ponto, o microcontrolador, comunica com o leitor de 

RFID, verificando se a etiqueta se encontra no alcance do capacete, desta forma, é possível 

distinguir técnicas de braços, quedas ao chão, choques entre os atletas, entre outros. 

Finalmente o rádio 802.15.4 envia a informação para a estação base sempre que existir 

um impacto válido para que esta registe na pontuação. 
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5. Especificações de Hardware 

Neste capítulo descreve-se o hardware específico de cada bloco, bem como, todas as 

opções de projecto relativas aos principais componentes, que são parte integrante de cada 

bloco. Iniciando-se pela enumeração dos principais componentes de cada placa protótipo, 

passando pelos esquemas de comunicação entre eles e posteriormente, as razões que levaram 

a escolha dos componentes. 

 

5.1. Placa estação Base 

 

A placa da estação base tem como base de processamento o MoteIST++ [19.]. Este 

sistema realizado em outra tese de mestrado, é um sistema modular, com grande flexibilidade 

e capacidade de adaptação. Constitui-se por três placas, uma placa principal que incorpora o 

processamento, uma placa para estabelecer comunicação rádio e a restante para estabelecer 

comunicação por USB. A placa principal, além de outros componentes, possui um 

microcontrolador e três conectores, um conector de expansão de 51 pinos da Hirose, com 

todos os pinos de I/O do microcontrolador e outros dois conectores de 20 pinos por baixo, que 

efectuam as ligações com as duas placas complementares de comunicação. Uma das placas, 

serve para comunicação em 802.15.4, tendo para esse efeito, um chip de rádio de 2.4GHz. A 

restante placa serve para comunicação por USB, através de um conversor série-USB. Na Figura 

14 apresenta-se um esquemático do sistema. 

 

 

Figura 14: Esquema do MoteIST++. 

 

Sendo modular as placas de comunicação de rádio e USB, podem ser colocadas em 

qualquer um dos dois conectores que se localizam por baixo da placa principal.   
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Fazendo uso deste sistema modular, utilizou-se o conector de expansão para conectar 

um componente que faz a comunicação por Bluetooth, o WT12 da BlueGiga. Em conjunto com 

os restantes placas constituem a placa da estação base. Na Figura 15 apresenta-se um 

esquema de ligações das quatro placas e qual o tipo de comunicação estabelecido entre o 

microcontrolador e os componentes. A placa de rádio com o 802.15.4, comunica com o 

microcontrolador através de SPI e as placas de bluetooth e do conversor série-USB comunicam 

em modo série.  

 

 

Figura 15: Esquema de ligações entre componentes da placa estação base. 

 

A escolha do MoteIST++, para servir de base para o projecto e não desenvolver uma 

placa única tem vários motivos, que se irá descrever mais adiante. 

A ideia de construir uma placa de raíz tinha como propósito criar um sistema específico 

para este trabalho. Portanto seria uma placa única com todos os componentes necessários 

para cumprir os requisitos do funcionamento do sistema proposto.  

A utilização do MoteIST++ como base de funcionamento é mais vantajosa visto que já 

possui todos os elementos necessários e tem a particularidade de já ter tudo testado logo, 

permite poupar tempo na realização e construção de uma placa única que acomode todos os 

requisitos. Possui ainda um conector de expansão de 51 pinos que permite adicionar os 

componentes necessários que não fazem parte deste sistema modular. 

A única desvantagem do MoteIST++ face à placa única é a robustez. Como foi descrito 

na Figura 14, o MoteIST++ conecta-se à placa de rádio e ao conversor série-USB, através de 

dois conectores colocados abaixo da placa principal. Este factor torna o sistema relativamente 

frágil ao contrário da placa única que não teria conectores entre os componentes e portanto 

permitiria uma maior robustez, sendo mais seguro em relação ao MoteIST++. 
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Mas tendo em consideração todas as outras vantagens e o tempo que é poupado não 

tendo de se desenvolver, produzir e testar uma placa única com todos os requisitos desejados, 

torna o MoteIST++ a escolha indicada. Na Tabela 5 temos uma pequena comparação entre 

desenvolver uma placa única e fazer uso do MoteIST++. 

 

Tabela 5: Vantagens e desvantagens entre MoteIST++ e placa única. 

MoteIST++ Placa Única 

Já produzido 
Teria que ser desenvolvido de raíz e 

produzido 

Rádio 802.15.4 e conversor de USB testados e 

funcionais 

Teria que ser testado e verificado se todas os 

componentes funcionam como esperado 

Menor robustez devido aos conectores Maior robustez por ser placa única 

 

 
Apesar da opção do microcontrolador não ser parte das escolhas tomadas neste 

trabalho é importante referir as capacidades deste. 

O MSP430F2618 da Texas Instruments tem apenas duas UARTs permitindo no mesmo 

instante, estabelecer apenas a comunicação entre dois componentes, isto é, apesar do rádio 

802.15.4 estar conectado por SPI, este usa os pinos de saída de comunicação da comunicação 

série. Portanto temos, o rádio 802.15.4 sempre conectado à espera de um pacote, o que quer 

dizer que apenas é possível ter um outro componente conectado em simultâneo. Assim, num 

dado momento apenas se transmite para o computador através do Bluetooth ou do USB. 

A placa do conversor Série-USB tem, também, a particularidade de servir como fonte 

de alimentação, não necessitando para o efeito, de se transmitir os dados para o computador 

pela mesma. 

Para a comunicação bluetooth, o componente escolhido foi o WT12 da BlueGiga, que 

se conecta ao MoteIST++ pelo conector de expansão da Hirose. Este módulo contém já toda a 

malha de adaptação, bem como, a antena e todo o software necessário para o seu 

funcionamento, sendo de fácil uso e integração com o microcontrolador.  

A escolha deste módulo reflecte-se no facto de já possuir tudo integrado, isto é, a 

antena, a malha de adaptação e o rádio, permitindo assim, poupar tempo no que diz respeito 

ao desenvolvimento e teste de um sistema de bluetooth desde raíz. Já possui o software 

necessário ao funcionamento do protocolo de Bluetooth para estabelecer uma comunicação 

com outros dispositivos.  
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Na Tabela 6, observa-se uma comparação com outros módulos com a solução do 

protocolo Bluetooth integrado. 

 

Tabela 6: comparação entre módulos de Bluetooth. 

 WT 12 BTM402 TRBLU24-00100-03 

Solução integrada Sim Sim Sim 

Tamanho (mm) 26x14x2.3 22.8x33.8x7.6 17.7x46x5 

Preço (€) 30.62 74.64 50.44 

Consumo de corrente 

a transmitir (mA) 
7 a 60 130 36 

 

Como se verifica na tabela, este módulo tem um tamanho e preço inferior aos 

restantes, pelo que foi a solução indicada para o trabalho.  

 

5.2. Placa do capacete 

 

Esta placa possui igualmente o MoteIST++ como base de processamento não sendo 

necessário o uso da interface USB. 

Esta placa incorpora em conjunto com o MoteIST++, o acelerómetro e o Leitor RFID 

que fazem uso do conector de expansão da Hirose para a conexão com o moteIST++, em que o 

leitor de RFID comunica por SPI e o acelerómetro é controlado pelas portas de saída digital do 

microcontrolador. 

Na Figura 16, temos um esquema de ligações e tipo de comunicação entre os 

componentes da placa do capacete. 

 

 

Figura 16: Esquema de ligações da placa do capacete. 
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O leitor de RFID é o componente que melhora este sistema face a sistemas como o da 

Adidas e da LaJust, isto é, graças a este sistema tem-se a capacidade de perceber se o ponto 

foi efectuado devido ao impacto de uma técnica de pernas ou se foi, de facto, um impacto de 

uma técnica qualquer. Nestas condições é possível reduzir-se os falsos positivos como é o 

exemplo de uma cabeçada, uma queda ou um golpe de braços. 

Optou-se inicialmente por um chip que comunica com o microcontrolador na 

frequência de 13.56MHz (HF).  

A razão que levou à escolha deste componente, baseia-se no facto de os leitores de 

RFID comerciais serem grandes, pouco flexíveis e consideravelmente mais complexos de 

integrar na solução apresentada. Já este chip é pequeno e tem um menor consumo.  

Foi realizado um protótipo com este chip e fizeram-se alguns testes de maneira a 

entender as limitações e capacidades deste leitor e perceber se é viável para integrar no 

projecto. Verificou-se que a esta frequência a leitura das etiquetas RFID não era suficiente, 

nem a nível de velocidade de identificação, nem a nível de distanciamento. 

A uma certa velocidade o leitor já não reconhece a passagem de nenhuma etiqueta. 

Comparando essa velocidade, com a velocidade a que se pode ser atingido no capacete por 

um pontapé, concluiu-se que não é viável para a aplicação. 

Observou-se que as antenas são muito direccionais, sendo que existe uma variação na 

distância a que a etiqueta é lida, conforme a antena da etiqueta está posicionada a 90° da 

antena do leitor até aos 0°. 

 

 

Figura 17: Ângulos entre antena do RFID e etiqueta. 

 

Com o ângulo de 0° entre as antenas, que é o ângulo de aproximação ideal, a distância 

máxima a que foi possível identificar a etiqueta, foi aproximadamente a 8-10cm. A distância 

máxima entre a etiqueta e a possível localização da placa no capacete, que é o caso de o atleta 

atingir o capacete na parte inferior da cara, é superior a 20cm. Acresce ainda que, estando a 

cabeça, como obstáculo, entre a etiqueta e o leitor, torna-se a leitura ainda mais fraca. 
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Em suma, com esta tecnologia não se obtém um resultado viável e portanto foi 

necessário procurar outra solução capaz de obter maiores distâncias de leitura. Para tal, foi 

escolhido o chip CC1101 da Texas instruments que funciona em frequências sub 1 GHz. 

A razão para a escolha deste chip da Texas Instruments foi a fácil comunicação e 

integração com o microcontrolador e o de ter um tamanho reduzido, o qual permite uma 

maior flexibilidade no desenvolvimento da placa. 

Infelizmente não foi possível dentro do tempo que durou a realização deste trabalho 

colocar a funcionar o chip dentro das condições desejadas, assim sendo, não se observou a 

viabilidade deste chip no projecto. 

O último componente da placa do capacete é o acelerómetro de três eixos. O 

acelerómetro escolhido foi o MMA7261qt da freescale semiconductor.  

A placa do capacete como se demonstra na Figura 16, tem o leitor de RFID e o rádio 

802.15.4 a comunicar com o microcontrolador por SPI, usando as duas UART de que o 

microcontrolador dispõe. O leitor de RFID necessita de estar continuamente ligado, 

transmitindo e recebendo os sinais, esperando que uma etiqueta esteja no seu alcance, 

inutilizando uma das UART. O rádio 802.15.4, ao contrário do rádio da estação base, não 

necessita de estar continuamente a ligado, pois apenas necessita de transmitir o ponto, 

quando o algoritmo decide que houve um impacto considerado como um ponto válido. 

Portanto seria possível, com uma gestão mais complexa das comunicações, usar a UART 

disponível, para o microcontrolador comunicar com o rádio e o acelerómetro.  

Neste caso optou-se por um acelerómetro analógico, que não necessita de usar a 

UART, tornando a comunicação com o microcontrolador mais simples, não sendo necessário 

criar um código de gestão mais complexo. 

 A Robustez e as dimensões reduzidas são requisitos, pois a placa do capacete tem que 

suportar grandes acelerações e tem que ser diminuta o suficiente para poder ser colocada no 

capacete de forma a não ser um obstáculo à realização do combate, isto é, não ser grande ao 

ponto de existir uma maior probabilidade de ser atingida por um golpe, ou uma queda no 

chão. Neste caso, não foi um factor importante, visto que a maioria dos acelerómetros 

considerados têm dimensões reduzidas e suportam acelerações entre 2000g e 3000g. 
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Quanto à sensibilidade é um parâmetro que foi estabelecido com as experimentações 

com o acelerómetro. Neste caso a sensibilidade ideal seria entre os ±8g e os ±10g.  

Usando a característica da sensibilidade variável do acelerómetro, colocou-se este com 

uma sensibilidade de ±2.5g para verificar se essa grandeza seria suficiente. Obteve-se as 

acelerações visíveis na Figura 18. 

 

Figura 18: Resultados obtidos com sensibilidade de ±2.5g. 

Como se observa na figura, o acelerómetro entra em saturação, o que significa que os 

impactos na placa são superiores a ±2.5g, como é visível logo no primeiro pico de aceleração. 

Para além do problema colocado pela saturação, observa-se que a mais pequena variação 

provoca picos pequenos de aceleração e isso pode levar a um falso pico ao que o algoritmo 

considere como ponto válido. Conclui-se que este nível de sensibilidade não é o adequado, por 

se saturar facilmente e ser demasiado sensível às alterações de movimento. 

Alterou-se então o acelerómetro para a sensibilidade de ±10g, que torna o 

acelerómetro menos sensível mas ao mesmo tempo capaz de avaliar maiores picos de 

aceleração, como é visível na Figura 19. 

Impactos 
Impactos 

Movimentos 
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Figura 19: Resultados obtidos com sensibilidade de ±10g. 

Comparativamente com a sensibilidade anterior, verifica-se que os movimentos 

apresentam uma aceleração mais baixa, portanto não são tão relevantes e passivos de serem 

considerados como pontos válidos. Observa-se, também, que os impactos com uma maior 

força não saturam o acelerómetro. Através destes resultados, concluiu-se que a sensibilidade 

de ±10g é a mais indicada para a aplicação neste trabalho. 

Como tal, o acelerómetro MMA7261qt é a escolha ideal, visto que pode ser controlado 

com o microcontrolador pelas portas de saída digitais, não necessitando de usar uma UART, 

tem uma sensibilidade ate aos ±10g e apresenta um tamanho de 6x6x1.45mm. Sendo este 

acelerómetro, analógico, os sinais de aceleração dos três eixos têm de ser traduzidos para 

sinais digitais, como tal usa-se os portos ADC (analog to digital converter) do microcontrolador. 

Os portos ADC do microcontrolador possuem uma resolução de 12 bits, o que é o suficiente 

para a aplicação do algoritmo. 

  

Impactos 

Impactos 

Movimentos 
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6. Desenvolvimento de software e 

resultados 

 
Neste capítulo aborda-se os métodos e as metodologias adoptadas para realizar os 

algoritmos e resultados obtidos. 

Como auxiliar de desenvolvimento foi usado o Kit da SunSpot. Este kit contém um 

SunSpot um acelerómetro de 3 eixos com ±8g de sensibilidade, que pode ser usado para 

simular a placa do capacete. Também possui uma basestation, que comunica por 802.15.4 com 

o sunSpot, simulando assim a placa da estação base.  

Criou-se um software para observar os valores obtidos com o acelerómetro durante 

um impacto, assim desenvolvendo hipóteses para a criação de um algoritmo, que analise o 

sinal e automaticamente sinalize um ponto, conforme encontre a característica pretendida. 

 Na Figura 20 demonstram-se os 3 eixos de aceleração. A aceleração está na unidade 

básica da gravidade g e o tempo em segundos.  

 
Figura 20: Gráfico com os 3 eixos e o módulo da aceleração. 

Através da visualização das acelerações em condições de teste, foi possível perceber que 

existe uma diferença entre o movimento natural do corpo humano e um impacto no capacete, 

tanto a nível de amplitude da aceleração, como a nível da duração do pico, como se pode 

observar na Figura 20. 

Movimentos 

 Impacto 
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Como se verifica, existe uma clara diferença entre as primeiras oscilações e o pico 

estreito de grande aceleração, observável no fim do gráfico. Após várias experiências, 

verificou-se que esta tendência se mantém. Portanto, com esta informação, pode-se colocar a 

hipótese que qualquer impacto ao capacete, ao contrário do movimento natural do corpo, 

induz uma grande amplitude num curto espaço de tempo. O facto de numa técnica, a força 

proveniente do pontapé ser transferida para o capacete, provoca uma aceleração maior que 

um movimento. Esta aceleração tem uma duração mais curta que qualquer outro movimento. 

Provocando o pico de aceleração.  

Para além da preocupação em encontrar um limite em amplitude e verificar a derivada 

do impulso entram ainda em consideração os picos negativos. 

No decorrer das experiências observa-se que ao existir um impacto este é sempre 

reflectido num pico negativo e num pico positivo de aceleração antes de voltar a valores 

menos elevados. Isto deve-se ao facto de a cabeça exercer uma força contrária à produzida 

pelo golpe, pelo que logo após o golpe a cabeça tenta regressar à posição original, originando 

assim um pico, relativamente de igual amplitude ao impacto, mas na direcção inversa. Se o 

golpe for efectuado no sentido positivo do eixo do X a cabeça vai exercer uma aceleração de 

relativamente igual amplitude no sentido negativo do eixo do X. 

Este efeito tem relevância no sentido em que o limite da derivada a analisar no sinal, 

pode ser estabelecida com um maior valor, atribuindo assim uma maior robustez na 

diferenciação entre o impacto e o movimento do corpo, no algoritmo que vai monitorizar os 

valores do acelerómetro. 

Todos estes aspectos acima referidos permitem uma clara diferenciação entre um 

impacto e o próprio movimento do corpo. De qualquer modo verifica-se que apenas com estes 

indicadores, os limites a estabelecer para diferenciar entre um impacto valido e um inválido, 

tornam-se muito frágeis. Torna-se necessária uma análise mais cuidada na duração de um 

impacto, em cada um dos eixos do acelerómetro, da qual se retira mais uma característica do 

sinal que torna possível uma maior robustez à diferenciação entre um impacto válido e um 

inválido.Esta diferenciação não é um dado quantitativo que se possa registar ou determinar 

através de uma fórmula ou quadro já pré estabelecido. Como tal para se poder ter uma visão 

desta diferenciação, foi necessária a ajuda vital do grupo de Taekwondo do IST, que durante os 

testes indicou quais seriam os impactos considerados pontos válidos e quais seriam 

considerados pontos inválidos, com a sua experiência como jurados e participantes de torneios 

e competições de taekwondo.  
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A Figura 21 demonstra o instante em que se regista um impacto validado pela mestre 

da APIST como ponto válido. 

 

Figura 21: Excerto de um impacto válido nos eixos X, Y e Z respectivamente. 

 

Pode-se perceber que no impacto existe um pico de aceleração em todos os eixos, 

sendo evidentemente de maior amplitude no sentido do impacto. Esta evidência observa-se 

em todos os impactos registados. 

Como comparação na figura abaixo observa-se um instante com um impacto que não é 

considerado como válido. Observa-se na Figura 22 que com os requisitos até agora 

estabelecidos, este impacto também passaria no algoritmo como ponto válido, pois tem um 

pico de aceleração de grande amplitude, num dos eixos e a derivada desse pico é igualmente 

elevada o suficiente para ser comparável com um ponto válido.  

 

Figura 22: Excerto de um impacto inválido nos três eixos. 
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Portanto, é necessário adicionar mais uma condição para que seja possível existir a 

distinção entre os exemplos nas figuras Figura 21 e Figura 22. A clara diferença entre as figuras 

é observável na amplitude dos picos dos restantes eixos de aceleração. Na figura do ponto 

inválido os restantes dois eixos de aceleração têm menos de metade da amplitude do eixo em 

que foi efectuado o golpe. Já na figura do ponto válido os eixos restantes têm mais do que 

metade da amplitude do eixo que recebeu o golpe. É portanto possível extrapolar uma 

hipótese e criar uma condição para diferenciar as duas situações. 

Quando o capacete recebe um impacto, os eixos não vão receber a aceleração toda 

numa só direcção. Além do ângulo de impacto do golpe, a força exercida em cada eixo varia 

com o posicionamento da placa e por conseguinte do acelerómetro. Portanto, quando se 

regista um impacto, a força não se reflecte totalmente num só eixo e reparte-se consoante o 

ângulo entre o impacto e a posição do acelerómetro, pelos outros eixos. Assim sendo a 

aceleração também se reparte pelos três eixos, sendo de maior amplitude na direcção que 

regista o menor ângulo entre o impacto e a posição do sensor. 

Esta conclusão reflecte-se nas figuras e verificou-se experimentalmente que sempre 

que se provoca um impacto, existia um pico em todos os eixos. 

Com esta conclusão é possível integrar a condição de que só quando mais que um dos 

eixos manifesta um pico de aceleração que passe um determinado limiar e ambos tenham 

uma derivada elevada é que é marcado um ponto válido. 

Existiu a preocupação de testar um impacto com um ângulo que estivesse puramente 

na direcção de um dos eixos. O que se observou é que apesar de o impacto ser na direcção de 

um dos eixos do acelerómetro, ou seja, com um ângulo muito baixo entre o ângulo de impacto 

e a direcção do eixo, regista-se sempre um pico de aceleração em todos os eixos. Portanto não 

existe qualquer problema em relação à última condição imposta no algoritmo. 

Com todas estas condições é então possível criar um algoritmo que verifica esta 

característica do gráfico e assim pontua quando encontra tal característica.  

Através do mesmo kit da SunSpot, implementou-se o algoritmo em java e realizaram-

se testes para validar e melhorar o algoritmo. 

Na Figura 23 podemos observar um fluxograma do funcionamento geral do algoritmo, 

implementado em Java, em que temos duas variáveis que podem ser alteradas pelo utilizador, 

no decorrer da aplicação, para poder alterar os limites e ter uma melhor noção. Isto para que o 

sistema, posteriormente se adapte às varias classes de peso e ao género dos aletas, pois a 

força dos golpes varia e por conseguinte a aceleração sentida no sistema. 

Essas duas variáveis são o LA (limite da amplitude) e o LD (limite da derivada) que se 

referem, ao limite da amplitude da aceleração, a partir do qual se considera uma força 
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aceitável para considerar ponto e ao limite da diferença entre dois pontos de aceleração para 

garantir a característica do impacto já referida. 

 

Figura 23: Fluxograma do Algoritmo de pontuação. 

Além deste algoritmo foi, também, criada uma função de auto-calibração, de modo a 

colocar todos os eixos de aceleração próximos do zero, quando o sistema se encontra em 

repouso. Ou seja, retirar a força da gravidade, para se poder considerar todos os eixos de igual 

forma. 
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Após a colocação do capacete e de ter sido iniciada a aplicação, o programa, passado 

um segundo, vai procurar os valores obtidos pelo acelerómetro naquele instante e guardar 

como valores de offset. Na Figura 24, está um esquema da função. 

Inicio

Já passou um 
segundo?

Não Guarda valores 
das acelerações 

como offset

Continua o 
programa

Sim

 

Figura 24: Esquema da função de auto-calibração. 

Em suma, após um segundo são lidos os valores do acelerómetro e guardados como 

valores de offset. A todos os valores seguintes, retira-se o valor do offset para diminuir a 

influência da força da gravidade nos cálculos. A Figura 25 é um exemplo do funcionamento 

desta função. 

 

Figura 25: Exemplo de auto-calibração. 

 

  

Calibração 
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Antes da versão final das placas, que são conectadas com o MoteIST++, pelo conector 

de expansão, foram feitos protótipos de forma a se poder verificar o seu correcto 

funcionamento. Para esta experiência, foi utilizado o Kit de desenvolvimento do CC2520 da 

Texas Instruments. Este kit possui duas placas, cada uma com um microcontrolador 

MSP430F2618, igual ao microcontrolador no MoteIST++. Assim sendo, todo o software que for 

desenvolvido com este kit, não terá nenhuma diferença no MoteIST++, mudando apenas, os 

pinos de entrada dos componentes. Possui ainda mais dois módulos com o CC2520 para 

transmitir entre eles, com o 802.15.4. 

  Posteriormente, de se ter ligado o hardware às placas do kit e de ter sido 

implementado o algoritmo em C, desenvolveu-se software, para o computador, de forma a 

este poder receber os dados e os apresentar ao público, pelo monitor. Para esse efeito, foi 

escolhida uma linguagem de programação com ambiente gráfico, o python.  

Em conjunto com o Kit do CC2520 e o hardware desenvolvido, isto é, a placa de 

bluetooth e a placa do acelerómetro, construiu-se o esquema da Figura 26, em que estaria 

uma placa com um microcontrolador no WT12 e outra para o acelerómetro. 

 

 

Figura 26: Ligações entre o Hardware para teste. 

 

O objectivo desta experiência era verificar se o acelerómetro escolhido tinha uma 

eficácia semelhante ao acelerómetro utilizado no SunSpot, nesse caso o algoritmo não 

necessita de sofrer grandes alterações, apenas os limites, terão que ser ajustados 

experimentalmente. 

Mantendo o mesmo esquema de ligações, alterou-se o código, para realizar o 

algoritmo, enviando informação para a placa, que representava a estação base. Somente 

quando o algoritmo considerava um impacto válido, se enviava a informação. Os dados 

enviados não correspondiam a um ponto unitário, mas sim ao resultado total, conseguindo 

desta maneira compreender, se existiu algum pacote perdido. 

O software desenvolvido para a recepção dos dados no computador, estabelece a 

comunicação entre o computador e o hardware. Após estabelecida a comunicação, o 
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computador, aguarda pelos dados, para que a pontuação seja visualizada no monitor, sendo 

esta acompanhada por um efeito sonoro, comprovando a marcação de um ponto válido. 

Por Bluetooth, é necessário, inicialmente, associar o WT12 ao computador, para que 

automaticamente o computador estabeleça uma porta virtual de comunicação COM, entre os 

dois. Após estabelecida a comunicação verifica-se qual a porta que foi atribuída ao WT12 e 

altera-se, no iniciar do programa do pyton no computador. 

Por USB, a rotina é semelhante, apenas sendo necessário verificar-se qual a porta, à 

qual está ligada o USB e alterar no programa do computador. 

Testados todos os componentes, nomeadamente o Bluetooth e o acelerómetro, foram 

integrados com o MoteIST++ e realizados alguns testes para verificar o correcto 

funcionamento do projecto final. 

Nestes testes, observamos que a placa da estação base, pode estar afastada da placa 

do capacete, em espaço aberto, cerca de 10 metros, sem existir perda de pacotes, assim, 

colocando a estação base junto da área de combate, toda esta, é abrangida. Verificou-se 

também que, desde a marcação de um ponto, até à visualização no monitor decorre, em 

média, menos de um segundo. Quanto ao acelerómetro, este é lido em cada 10ms, o que 

equivale a 100 pontos por segundo. Este valor é suficiente para garantir que, o algoritmo 

funcione correctamente. É possível aumentar a velocidade de leitura do acelerómetro, o que 

terá impacto nos limites do algoritmo. Mais precisamente, no limite que controla a derivada 

do pico de aceleração. O limite de amplitude, não será necessário alterar, visto a velocidade de 

leitura do acelerómetro não influenciar a amplitude máxima lida.   

O leitor de RFID, não foi possível colocar a funcionar, logo, não foi incluído nos testes 

finais. 

 

  



42 
 

7. Conclusões  

Ao longo dos anos, o mundo do desporto está continuamente a evoluir. O uso de 

tecnologia é apenas uma das áreas que tem tido grande impacto nos mais variados desportos. 

Actualmente muitos destes, fazem uso dos replays instantâneos para ajudar os árbitros a 

decidir. Além desta tecnologia, no caso do ténis, surge a tecnologia do Hawk Eye, que segue a 

trajectória da bola, decidindo se a bola definitivamente passou da linha.  

O mundo do Taekwondo não é diferente, tendo sido decidido que teria que ser criado 

um sistema de pontuação autónomo, em que até ao momento apenas se conseguiu 

comercializar e ser aprovado com sucesso, pelas entidades competentes da IOC, coletes com 

sensores de pressão que marcam automaticamente os pontos ao torso. No entanto não existe 

nenhum sistema que pontue ao capacete e como tal não existe um sistema completo que 

possa assumir o papel de sistema de pontuação autónomo, retirando o júri das competições 

tornando a competição mais justa e objectiva. 

O problema em encontrar um sistema que pontue automaticamente na zona da 

cabeça, tem o problema de que a zona de pontuação não é coberta totalmente pelo capacete, 

onde se poderia ter a mesma abordagem que o colete. A zona de pontuação da cabeça, inicia-

se nos ombros incluindo a frente da cara e o pescoço. Sendo zonas que não podem ser tapadas 

por impedir a respiração, mobilidade da cabeça e visão, são zonas em que não se podem 

colocar sensores de pressão. 

A abordagem deste trabalho é tornar toda a zona do capacete pontuável, sem 

restringir o atleta. Foram portanto usados sensores e tecnologia sem fios, que não envolvam o 

contacto directo com o capacete, como é o caso do acelerómetro, dos rádios para transmitir 

em 802.15.4 e do RFID para funcionar como sensor de proximidade dos pés com o capacete. 

Com este trabalho é possível realizar a marcação de pontos, sem ser necessário cobrir 

toda a cabeça do atleta e sem restringir os movimentos do mesmo, é portanto um sistema que 

tenta ser o menos invasivo possível, no decorrer normal de um combate de Taekwondo. 

No decorrer do trabalho realizou-se um protótipo constituído por dois motes, um a 

servir de estação base e o outro a servir de placa do capacete com o acelerómetro. Cada mote 

tem o microcontrolador, para comunicar com os dispositivos e realizar as operações 

necessárias para o algoritmo de decisão do ponto e tem um módulo para comunicação entre 

as placas com o protocolo 802.15.4. A placa da estação base tem o módulo do USB e a placa 

com o bluetooth, realizada para se adaptar ao mote e comunicar com o computador. A placa 

do capacete apenas tem a mais, a placa do acelerómetro, realizada para se adaptar ao mote. 
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Com este protótipo, foi possível realizar alguns testes e verificar a viabilidade do 

projecto, como possível solução, para completar o sistema autónomo de pontuação dos 

combates de Taekwondo. 

Relativamente aos testes realizados, verificou-se a eficácia do algoritmo, observando 

que este marcava ponto e funcionava de igual modo para todos os ângulos de impacto, 

marcando sempre ponto e portanto resolvendo a questão dos falsos negativos. Em seguida 

verificou-se a eficácia do sistema a falsos positivos, produzindo impactos no capacete com 

menos força de maneira a não serem considerados pontos válidos. Por fim, dentro da 

verificação dos falsos positivos, colocaram-se dois atletas a simular um combate, simulando 

movimentos bruscos, como por exemplo, desviar de um golpe, rápidas investidas e recuos do 

oponente. 

Dentro do primeiro teste para verificar os falsos negativos, em todos os ângulos de 

impacto o sistema comportou-se da mesma forma marcando um ponto válido, sendo de notar 

apenas, que foi necessário adaptar os limites da amplitude e da derivada dos picos de 

aceleração, de maneira a satisfazer as exigências, para a correcta diferenciação das forças 

entre o ponto válido e inválido.  

No segundo teste de validação dos falsos negativos, isto é, a diferenciação entre a 

força dos impactos, o sistema comportou-se dentro do desejado, ou seja, os resultados 

obtidos com o sistema após alguns impactos, reflectia-se de igual modo sendo avaliados por 

um júri imparcial, que foram neste caso, na duração dos testes, os membros mais experientes 

da equipa de Taekwondo do IST-TagusPark. 

No último teste, foi pedido a dois atletas da referida equipa de Taekwondo, para 

realizarem uma simulação de vários movimentos que sejam comuns na duração de combate 

de Taekwondo. Mais especificamente, movimentos que sejam mais bruscos e com mais 

aceleração maior, como é o exemplo de um atleta a evitar um golpe, a investir para atacar um 

oponente e a recuar de um oponente. Em todos esses casos o sistema não obteve nenhum 

falso positivo, não marcando nenhum ponto. 

Em suma, este sistema apesar de não possuir o RFID como sensor de proximidade, é 

uma mais-valia para completar os sistemas já existentes, pois o árbitro do combate irá sempre 

existir para fazer o controlo do combate e como tal o sistema como está desenhado e 

desenvolvido, pode sem dúvida substituir os 4 júris laterais.  
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8.1. Trabalho futuro 

 

Para trabalho futuro, existem alguns problemas que podem ser resolvidos e algumas 

soluções que podem ser investigadas para uma melhor resolução do problema de pontuar ao 

capacete. 

Problemas a resolver: 

• Construir o módulo que está no capacete numa só placa e apenas com o 

essencial para o seu funcionamento, ou seja, o microcontrolador, o rádio 

802.15.4 e o acelerómetro, de maneira a tornar a placa menos exposta a ser 

atingida por um impacto.  

• Desenvolver o leitor/emissor de RFID e verificar se é uma solução válida para 

colocar na placa do capacete, a nível de desempenho, consumo energético e 

tamanho que ocupa na placa. 

Soluções a investigar: 

• Investigar uma solução alternativa ao RFID, para o funcionamento de sensor 

de proximidade, como por exemplo os sensores electromagnéticos e verificar 

se seria uma solução comportável a nível de consumo energético, 

desempenho e tamanho. 

• Colocar outro sensor de inércia no capacete, que em conjunto com o 

acelerómetro, torne a detecção de impactos ainda mais fácil de distinguir. Um 

bom exemplo é colocar um giroscópio e com um algoritmo melhorado, avaliar 

os resultados do acelerómetro, para os grandes picos de aceleração e o 

giroscópio para quando a cabeça gira ao receber o impacto. 

Por fim, seria interessante entrar em contacto com uma das empresas que 

desenvolveu os coletes electrónicos e em parceria criar e desenvolver um protótipo, que se 

possa tornar o produto final e solucionar a questão do sistema de pontuação autónomo, justo 

e objectivo. 
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Anexos 

Anexo 1:Esquemático do RFID de 13.56MHz. 
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Anexo 2: Esquemático do RFID 860MHz e Acelerómetro. 
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Anexo 3:Código desenvolvido em C para o microcontrolador do 

capacete. 

 

#include <hal_lcd.h> 
#include <hal_led.h> 
#include <hal_board.h> 
#include <hal_uart.h> 
#include <hal_rf.h> 
#include <hal_assert.h> 
#include "util.h" 
#include "util_lcd.h" 
#include "util_uart.h" 
#include "string.h" 
 
char lines[30][50]; 
int in=0; 
int ponto=0; 
int score=0; 
int time=0; 
int line=0; 
char tx[100]; 
char a[4]; 
int ant[3]; 
 
 
 
void write(char* buf){ 
int i; 
 
for(i=0;i<2;i++){ 

while (!(IFG2 & UCA0TXIFG)); 
UCA0TXBUF = buf[i];  
} 
while (!(IFG2 & UCA0TXIFG)); 

   UCA0TXBUF = 0x0D; 
   while (!(IFG2 & UCA0TXIFG)); 
   UCA0TXBUF = 0x0A; 

} 
void halGetADC1(void) 
{ 
  char str[2]={'0','0'}; 
   int b[12]; 
   int i; 
   int dv[3];   
     
        P6SEL = 0x0F; 
          ADC12CTL0  = SHT0_2 + ADC12ON + MSC;     // Sampling time, ADC12 on 
   ADC12CTL1  = SHP+ CONSEQ_1;                  // Use sampling timer 
          ADC12MCTL0 = INCH_0; 
   ADC12MCTL1 = INCH_1;                    // Sample channel A1 
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           ADC12MCTL2 = INCH_2;  
ADC12MCTL3 = INCH_3+EOS; 

     ADC12CTL0 |= ENC | ADC12SC;        // Enable and Start conversions 
    while (!(ADC12IFG & 0x0001));      // Conversion done? 

ADC12CTL0  = 0;                    // Turn ADC off 
        
        write(str); 
        dv[0]=ant[0]-ADC12MEM0; 
        dv[1]=ant[1]-ADC12MEM1; 
        dv[2]=ant[2]-ADC12MEM2; 
        time++; 
        if(time>50){ 
        if(ponto==1){ 
        ponto=0; 
         
        for(i=0;i<3;i++){ 
          if(dv[i]>700){ 
            score++;str[0]=score/10+48;str[1]=score-(score/10)*10+48; 
            write(str);time=0;break;} 
          if(dv[i]<-700){ 
            score++;str[0]=score/10+48;str[1]=score-(score/10)*10+48; 
            write(str);time=0;break;} 
        }}} 
        if(ADC12MEM0<1000||ADC12MEM0>3000){ 
          ponto=1;} 
        if(ADC12MEM1<1000||ADC12MEM1>3000){ 
          ponto=1;} 
        if(ADC12MEM2<1000||ADC12MEM2>3000){ 
          ponto=1;} 
       
    ant[0]     = ADC12MEM0;            // Access result 
    ant[1]    = ADC12MEM1; 
    ant[2]    = ADC12MEM2; 
} 
void main (void){ 
  char str[10]={'P','O','N','T','O','S','='}; 
    int b=0; 
    // Initalise board peripherals 
    halBoardInit(); 
 
    // Indicate that device is powered 
    halLedSet(1); 
    P6DIR|=0xC0; 
    P6OUT = 0xC0; 
    // Initalise UART 
    halUartInit(HAL_UART_BAUDRATE_115200, 0); 
 
    // Puts MCU in endless loop 
    while(TRUE) { 
      halGetADC1(); 
      halMcuWaitMs(10);           
    }} 



50 
 

Anexo 4:Código linguagem C para o microcontrolador na estação base 

 

#include  <msp430x26x.h> 
 
//LEDs (moteist++s2 0710) 
#define LED1 0x01 //porto 4.0 
#define NLED1 0xFE //porto 4.0 
#define LED2 0x02 //porto 4.1 
#define NLED2 0xFD //porto 4.1 
#define LED3 0x04 //porto 4.2 
#define NLED3 0xFB //porto 4.2 
 
//output to CC2420 (moteist++s2 0710) 
#define CS  0x01 //porto 5.0 
#define NCS  0xFE //porto 5.0 
#define RESET 0x20 //porto 5.5 
#define NRESET 0xDF //porto 5.5 
#define VREGEN 0x10 //porto 5.4 
#define NVREGEN 0xEF //porto 5.4 
 
//input from CC2420 (moteist++s2 0710) 
#define FIFOP 0x80 //porto 2.7 
#define NFIFOP 0x7F //porto 2.7 
#define CCA 0x80 //porto 3.7 
#define NCCA 0x7F //porto 3.7 
#define SFD 0x80 //porto 4.7 
#define NSFD 0x7F //porto 4.7 
#define FIFO 0x40 //porto 2.6 
#define NFIFO 0xBF //porto 2.6 
 
void write(char* buf){ 
int i; 
 
for(i=0;i<2;i++){ 
  while (!(IFG2 & UCA0TXIFG)); 
  UCA0TXBUF = buf[i];  
} 
  while (!(IFG2 & UCA0TXIFG)); 
  UCA0TXBUF = 0x0D; 
  while (!(IFG2 & UCA0TXIFG)); 
  UCA0TXBUF = 0x0A; 
} 
 
void halUartInit() 
{ 
    UCA0CTL1 |= UCSWRST;                    // Keep USART1 in reset state 
    UCA0CTL1 |= UCSSEL1;                    // Set clock source SMCLK 
    UCA0CTL1 &= ~UCSSEL0; 
 
    P3SEL |= BIT4;                          // P3.4 = USART1 TXD 
    P3SEL |= BIT5;                          // P3.5 = USART1 RXD 
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    UCA0BR0 = 0x45;                     // 8MHz 115200 
    UCA0BR1 = 0x00;                     // 8MHz 115200 
    
    UCA0CTL0 &= ~UCPEN;                     // No parity 
    UCA0CTL0 &= ~UCSPB;                     // 1 stop bit 
    UCA0CTL0 &= ~UC7BIT;                    // 8 data bits 
    UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                   // Initialize USART1 state machine 
} 
 
void writeReg(char adrr,char high,char low){ 
 unsigned int i; 
 unsigned short j=0; 
    for (i=60000;i>0;i--); 
 for (i=60000;i>0;i--); 
 for (i=60000;i>0;i--); 
 P5OUT &= NCS;              //cc2420 chip select goes low 
 UCB1TXBUF = adrr;            
 while (!(UC1IFG & UCB1TXIFG) || !(UC1IFG & UCB1RXIFG)); //wait for buffer clearance 
 j = UCB1RXBUF; 
        UCB1TXBUF = high;            
 while (!(UC1IFG & UCB1TXIFG) || !(UC1IFG & UCB1RXIFG)); //wait for buffer clearance 
        j = UCB1RXBUF; 
        UCB1TXBUF = low;            
 while (!(UC1IFG & UCB1TXIFG) || !(UC1IFG & UCB1RXIFG)); //wait for buffer clearance 
        j = UCB1RXBUF; 
        P5OUT|=CS; 
} 
void readReg(char adrr,char *buffer,int count){ 
 volatile unsigned int i; 
  
    for (i=60000;i>0;i--); 
 for (i=60000;i>0;i--); 
 for (i=60000;i>0;i--); 
 P5OUT &= NCS;              //cc2420 chip select goes low 
 UCB1TXBUF = (0x40 | adrr);            
 while (!(UC1IFG & UCB1TXIFG) || !(UC1IFG & UCB1RXIFG)); //wait for buffer clearance 
        buffer[count-1] = UCB1RXBUF; 
        UCB1TXBUF=0; 
        while (!(UC1IFG & UCB1TXIFG) || !(UC1IFG & UCB1RXIFG)); //wait for buffer clearance 
        buffer[count] = UCB1RXBUF; 
        UCB1TXBUF=0; 
        while (!(UC1IFG & UCB1TXIFG) || !(UC1IFG & UCB1RXIFG)); //wait for buffer clearance 
        buffer[count+1] = UCB1RXBUF; 
        P5OUT|=CS; 
} 
void readFIFO(char adrr,char *buffer,int count){ 
 unsigned int i; 
  
    for (i=60000;i>0;i--); 
 for (i=60000;i>0;i--); 
 for (i=60000;i>0;i--); 
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 P5OUT &= NCS;              //cc2420 chip select goes low 
 UCB1TXBUF = (0x40 | adrr);            
 while (!(UC1IFG & UCB1TXIFG) || !(UC1IFG & UCB1RXIFG)); //wait for buffer clearance 
        UCB1TXBUF=0; 
        for(i=0;i<29;i++){ 
        while (!(UC1IFG & UCB1TXIFG) || !(UC1IFG & UCB1RXIFG)); //wait for buffer clearance 
        buffer[count+i] = UCB1RXBUF; 
        UCB1TXBUF=0; 
        } 
        P5OUT|=CS; 
} 
void comand(char strobe){ 
unsigned int i; 
unsigned short j; 
        for (i=60000;i>0;i--); 
 for (i=60000;i>0;i--); 
 for (i=60000;i>0;i--); 
 P5OUT &= NCS;              //cc2420 chip select goes low 
 UCB1TXBUF = strobe;            
 while (!(UC1IFG & UCB1TXIFG) || !(UC1IFG & UCB1RXIFG)); //wait for buffer clearance 
 j = UCB1RXBUF; 
 P5OUT|=CS; 
} 
void main(void) 
{ 
  volatile unsigned int i; 
  char resposta[40]; 
  unsigned int ncomandos=0; 
  char str[2]={'0','0'}; 
  char aux; 
 WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                   // Stop watchdog timer 
 if (CALBC1_1MHZ ==0xFF || CALDCO_1MHZ == 0xFF)                                      
 {   
    while(1);                               // If calibration constants erased 
                                            // do not load, trap CPU!! 
 }     
 BCSCTL1 = CALBC1_8MHZ;                    // Set DCO 
 DCOCTL = CALDCO_8MHZ; 
 for(i=10800;i>0;i--);                      //(number x8) Wait for DCO to stabilize. 
  
 P4DIR |= (LED1+LED2+LED3); 
 P4OUT |= (LED1+LED2+LED3); 
 P4OUT &= (NLED1&NLED2&NLED3); 
  
    P5DIR |= VREGEN;  //VREG_EN on P2.0 
    P5OUT |= VREGEN;  //activate CC2420 VREG to have 1.8V for core 
     
    //reset  
    P5DIR |= RESET; 
    P5OUT &= NRESET; 
    for(i=0;i<20000;i++);  //               ********************************************** 
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    for(i=0;i<20000;i++);  //**************************DCO a 8MHz LOGO MAIORES 
ESPERAS******************** 
    for(i=0;i<20000;i++);  
//******************************************************************** 
     
    P5OUT |= RESET; 
    
    P5DIR |= CS;  //CS on P3.0 
    P5OUT |= CS;  //keep CS high 
                                        
 P5SEL |= 0x0E;                            // P3.3,2,1 option select 
 UCB1CTL0 |= UCMST+UCSYNC+UCCKPH+UCMSB;    //3-pin, 8-bit SPI master   
 UCB1CTL1 |= UCSSEL_2;                     // SMCLK 
 UCB1BR0 = 0x02;                           // /2 
 UCB1BR1 = 0;                              // 
  UCB1CTL1 &= ~UCSWRST;   
         
        comand(1);  //strobe Start Oscilator 
        comand(2);  //strobe Calibrate 
        comand(3);  //strobe start RX 
        comand(9);  //strobe Flush TX FIFO 
         
        writeReg(0x18,0x41,0xB0);   //change chanell to 26 
        writeReg(0x1C,0x08,0x7F);    
        writeReg(0x11,0x02,0xE2); 
        writeReg(0x1D,0x00,0x18); 
        writeReg(0x17,0x2A,0x56); 
        comand(2); 
        while(1){ 
        readReg(0x2C,resposta,3); 
        if(resposta[2] && 0x04 ){ 
        comand(3); 
          break;} 
        } 
        halUartInit(); 
         
        while (1)                                
  { 
           P4OUT ^= (LED1+LED2+LED3); 
               if(resposta[9]==0x22 && resposta[10]==0x00 && resposta[11]==0xFF) 
                 if(resposta[8]!=aux){ 
                  str[1]=resposta[8]+48;  
                  write(str); 
                  aux=resposta[8]; 
                 } 
                readFIFO(0x3F,resposta,5); 
               comand(8);   
   } 
}.  
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Anexo 5: Código em python para a recepção dos dados no computador. 

 
import serial, winsound 
from Tkinter import * 
print "Mini terminal 115200 8N1" 
lol=0 
root = Tk() 
 
var =IntVar() 
 
s = serial.Serial("com21", 115200) 
Label(root, width=10, text="PONTOS",font=("Helvetica", 46),fg="red").pack() 
Label(root, width=10, textvariable=var,font=("Helvetica", 46)).pack() 
var.set(0) 
while 1: 
        strr=s.readline() 
        strr.replace("\n","200") 
        strr.replace("\r","200") 
        a=int(strr) 
        if a in range(100): 
                lol+=1 
                var.set(a) 
                if lol==3: 
                        winsound.PlaySound("SystemHand", winsound.SND_ALIAS) 
                        lol=0 
                elif lol!=3: 
                        winsound.PlaySound("SystemAsterisk", winsound.SND_ALIAS) 
                     
 
        print strr 
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Anexo 6: Imagens das placas de desenvolvimento e das placas 

finais. 

 

 

 

Figura 27: Placa de teste do leitor de RFID de 13.56MHz. 

 

 

Figura 28: Placa de teste do leitor de RFID de 870MHz. 
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Figura 29:Placa final do acelerómetro.  

 

Figura 30: WT12 da Bluegiga. 
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Figura 31: MoteIST++, placa com rádio 802.15.4 e módulo USB, nomeadamente à esquerda e a direita. 

 
 


